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 م وضاقَ  وسيءَ  ،ه العذاب فخافي أن يشملَ شِ ه خَ أو أن  ًم ذرع َه سيءَ ن كونِ وط مِ لُ ل لِ ا مبعىن هل ما حص 
على  الظاهر ؟ عمه اهلالكاف أن يَ ه هو خَ بب أن ن قومه أو الس وضاق م ذرعا هل السبب اخلوف عليهم مِ  م

أن يكون خاف  ؟فيه مانع هوهذا ه خاف هذا و ن أن مِ  استئنافية وتعليلية وما املانع ح أن تكونكل حال يصلُ 
ه نا أمس قولَ وْ اه اهللا فقد تلَ ن أجنَ  مَ إال  مّ ل يعُ العذاب إذا نزَ  ه العذاب ألن م ه أن يعُ ا على نفسِ عليهم وخاف أيضً 

ض أن إنسان معر  كلّ   ألن  ))قل رب إما تريني ما يوعدون رب فال تجعلني في القوم الظالمين  (( :تعاىل
  .ه العذاب نعميشملَ 

   ... :الطالب
  ،م رسلم أ لِ قد ال يكون عَ  اي ؟يف األول :الشيخ

  : رسل ربك فال يصلوا إليكالطالب
  .قبلها إنا ُرُسل ربك أخربوهنعم  :الشيخ

) َوَجاَءُه قـَْوُمُه 77ْوٌم َعِصيٌب (َوَلما َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق ِبِهْم َذْرًعا َوقَاَل َهَذا يَـ  (( :الطالب
 َفاتـُقوا اللَه َوَال ُتْخُزوِن يـُْهَرُعوَن ِإلَْيِه َوِمْن قـَْبُل َكانُوا يـَْعَمُلوَن السيَئاِت قَاَل يَا قـَْوِم َهُؤَالِء بـََناِتي ُهن َأْطَهُر َلُكمْ 

ا َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا ِفي بـََناِتَك ِمْن َحق َوِإنَك لَتَـْعَلُم َما نُرِيُد ) قَاُلو 78ِفي َضْيِفي َألَْيَس ِمْنُكْم رَُجٌل َرِشيٌد (
ًة َأْو آِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديٍد (79( ِلي ِبُكْم قـُو َك َلْن َيِصُلوا ِإلَْيَك 80) قَاَل َلْو َأنا ُرُسُل رَبقَاُلوا يَا لُوُط ِإن (

ُح َن اللْيِل َوَال يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإال اْمَرَأَتَك ِإنُه ُمِصيبـَُها َما َأَصابـَُهْم ِإن َمْوِعَدُهُم الصبْ فََأْسِر بَِأْهِلَك بِِقْطٍع مِ 
  )) َألَْيَس الصْبُح بَِقرِيبٍ 

  ؟الصالحش وجه و طيب  :الشيخ
  ...: الطالب
  ف عليهم يأنه خا :الشيخ

  : حىت عِلم أم ُرُسل ربهالطالب
  : ....طالب آخر

 وكج نَ وك ومُ جُ نْ ان يعين مُ تَ قراءَ  "تخفيفبالتشديد وال )) إنا منجوك (( :قوله ،لها إن شاء اهللا بعدم نتأَ : الشيخ
ك أهلَ  )) كك إال امرأتا منجوك وأهلَ إن ((  ،اوك َجن ج نَ ومُ  ،أجنى :املاضي الفعل فيهاالفعل  ؟ن أينمِ  )منجوك(

حمله اجلر  )منجوك(الضمري يف  وهنا إشكال ألن  )وكج نَ مُ (على الضمري يف  ؟ايش على فٌ هنا بالنصب عطْ 
االنصب فيها بة فما وجهُ و منص )أهل(اإلضافة وهنا جاءت ب ؟صاحل معطوفة على الكاف يف منجوك ؟ إذا قلنا إ   
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  ...: الطالب
التعليل ...  ؟لمل الفعل وتارة ال يعمَ اسم الفاعل تارة يعمل ع يقول ألن  ؟صحيح توافقون على هذا ..: الشيخ

   ؟مالكن كالم ابن ذا مِ هلِ  اطيب نريد شاهدً  ،املضاف لّ حمَ 
   ...... :الطالب
   ن َض  مِ وماًال  ي جاهٍ كمبتغِ         الذي اخنفض عَ ب تابِ صِ و انْ ر أَ واجرُ                 :الشيخ

  ؟ وال مثل مالٍ طيب هذا مثل ماًال  ض، من ومالٍ  جيوز كمبتغي جاهٍ  مالكن كالم ابن هذا شاهد مِ 
  : ماًال الطالب
 .... معه " لواو مفعوًال ٍل لتا بُ صَ نْ " يُـ  :مالكوقد قال ابن  نعم وجيوز أن تكون الواو للمعية مثل ماًال  :الشيخ
عطف  )أهلك(ونصب  ...ما سبق نقول فيها  ))ك كانت من الغابرين إنا منجوك وأهلك إال امرأتَ  ((نعم 

  نا احلقيقة نعم لْ تعج  " ل الكافعلى حم
من (( ا عذابً ))  اعلى أهل هذه القرية رجزً ((  )ونلُ ز منَـ (و )ونلُ زِ نْ مُ (بالتخفيف والتشديد ))  إنا منزلون(( 

ا الرجز س أم جِ العذاب الرجس الن  الرجزُ  ،سجْ والرجز غري الر  ا"عذاب :قال املؤلف )ارجزً ( :قوله )) " السماء
  ؟ولُ احملفوظ أو العُ  فُ هل املراد بالسماء السقْ  )من السماء( :وقوله ،و العذاببالزاي فه
  : األولالطالب
  ،ن السماء للسقف احملفوظأ تستعماالاال أكثر ؟ما هو الدليلكيف  :الشيخ

  : العلوالطالب
ن هذا العذاب نزل مِ  أنه السقف احملفوظ و قلنا أن  سواءٌ  هو على كل حال ،ا كثريالعلو كثري والسماء أيضً  :الشيخ

غ لَ وأبْـ  دّ ن فوق أشَ ه يأيت مِ وكونُ  ،ن فوقن املراد به العلو فهو على كل حال قد أتاهم مِ أو قلنا: إ السماء الدنيا
ه ال يكون كذلك ن أسفل فإن ا والعياذ باهللا خبالف الذي يأيت مِ يطً ا وحمُ فوق يكون عاليً الن ما يأيت مِ  نّ نعم ألَ 

غريب كالم املؤلف  " همقِ سْ بب فِ به أي بسَ  )) ونقُ كانوا يفسُ (( الفعل الذي بِ  ))سماء بما ا من الرجزً  (( :قال
ها باملصدر رَ م موصول مث قد ا اسْ ا على أ أعرَ  )ما(للسببية ال شك و )مبا( :اء يف قولهن التناقض البَ فيه شيء مِ 

بالفعل  :قال )مبا(على التقدير األول  ناهبْ أعرَ  إذا نوف اآلة وهذا الغرائب نشُ ي رِ ه جعلها مصدَ على أن  لّ مما يدُ 
االسم املوصول كما تعرفون حيتاج إىل  ،بالفعل هوف تقدير حمذُ  موصوفٍ لِ   صفةً موصوًال  اامسً  )ما(الذي فتكون 

 ) "به( :ه بقولهرَ والعائد قد  )كانوا يفسقون( :مجلة الصلة قوله ،ط اجلملة بهوحيتاج إىل عائد يربِ  تكون صلته مجلةٍ 
 من أن ا فالبد أن يكونه إذا كان العائد جمرورً ن أن وهذا خالف املشهور عند النحويني مِ  " مبا كانوا يفسقون به
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اط هذا اشرتَ يف  مالكن كالم ابن نعم ما هو الشاهد مِ  ر،حرف اجلع ع العامل ويف نوْ وْ ا السم املوصول يف نَـ موافقً 
  ؟الشيء
  : الشاهد: الطالب
  أصل املسألة؟ : تعرفالشيخ

  كُمّر بالذي مرْرُت فهو بَر   املوصول جرا مب رّ ا الذي جُ كذ .... :الطالب
  كُمّر بالذي مرْرُت    املوصول جرا مب رّ ا الذي جُ كذ  نعم " :الشيخ

 م  :هنا مصدرية أي )ما( وهنا اختلف العامل فالصحيح أنم بكوون فهي مصدرية يفسقُ فاسقني أو بكو
ت فسقت الثمرة إذ خرجَ  :الفسق يف األصل اخلروج عن الطاعة ومنه قوهلم )يفسقون( :قولهو  ،وليست موصولة

 عليه ن امللة واملصطلحم جُ أصغر ال خيِر  عن امللة وفسقٌ  جٌ أكرب خمِر  فسقٌ  :م الفسق إىل قسمنيسِ وينقَ  ،هارِ شْ من قُ 
لكنه يف القرآن ينقسم إىل هذين  ،ةج من املل ِر ا يريدون به ما ال خيُ وا الفسق فإمن قَ الثاين إذا أطلَ  :عند أهل العلم

 ن امللةرج مِ ر ال خيُ ا دون ذلك أصغَ ا عن امللة ويكون فسقً رجً ا أكرب خمُ الفسق يكون فسقً  القسمني أي أن،  ه لكن
  ؟ن امللةج مِ ِر ن القرآن للفسق املخْ ما هو الشاهد مِ  ،لدْ ن العدالة الفاسق ليس بعَ مبقسميه خمرج 

  ...: الطالب
  ن امللة بال شكج مِ ِر هنا خمُ  )اقً سْ فِ ( :الشيخ

  ...: الطالب
أما ، ))ا الذين آمنوا فأم  ((ل يف مقابِ  ))ا الذين فسقوا فمأواهم النار وأم  (( :وكذلك يف قوله تعاىل :الشيخ

أما  ،))بنبأ فتبينوا  قٌ كم فاسِ يا أيها الذين آمنوا إن جاءَ  (( :ن امللة ففي مثل قوله تعاىلج مِ الفسق الذي ال خيِر 
 ه حمرم قد يكون سببُ  ه فعلَ واجب وقد يكون سببُ  يكون سببه تركَ قد ه سبب الفسق وهو اخلروج عن الطاعة فإن

ه فعل حمرم  وقد يكون سببُ  ،اجلماعة واجبة ألن  ؛افإنه يكون فاسقً  ك اإلنسان صالة اجلماعةترك واحد كما لو ترَ 
ها د فعلِ ق مبجر إن كان كبرية فسَ  :العلماء يقولون يف احملرم ق اللحية حمرم إال أن حلْ  نفإ ق اإلنسان حليتهكما لو حلَ 

ه ق به إذا فعلَ اللحية يفسُ  قُ طيب حلْ  ،ار عليهارَ ق إال باإلصْ وإن كان صغرية مل يفسُ  ،د الفعلب منها جمر مل يتُ  إذا
  ؟مرة واحدة

  ...: الطالب
  .بَتْت حَلَقها صاَر فاسًقاوصار كلما ن رّ ال لكن إذا أصَ  :الشيخ

  ... اللي ياخذ نصفها :الطالب
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  العوارضبقي ن ويقْ ق الذ حيلِ  :الشيخ
  ..: الطالب
حال هذا  م على كلّ املهِ  ... أي نعم ،ض موجودالعوارِ  مبقًياحالق الذقن و  اأنا رأيت إنسانً ال فيه نص  :الشيخ

اللحية هي  ون أن ن الناس يظن ا مِ ألن كثريً  ؛وأبقى العوارضق الذقن حلَ  وى الذقن أالعوارض وأبقَ  حلقَ  حرام سواءٌ 
 الذقن والذ قن ما هو الل ع اللحيَ ن جممَ قْ حية الذ ر يف القاموس أيضً ان وقد ذكَ نَ ت األسْ بَ اللحية هي منْ  ني ألن ا أن 
ق لْ ل حال ليس كاحلعلى كُ  ،هه يعين يقص قص  ،ن اللحيةشعر اخلدين مِ  قصيتيعين  ،ر الوجه هو اللحيةمجيع شعَ 

 يَ ه معصِ لكن جوب فإذا أصَ ر الوُ خالصة األمْ  ) أعفوا اللحى ( :ول قالالرسُ  ة ألن اار فاسقً عليه صَ  ر   
   .... :الطالب
كما يف اآلية األخرى نزل ِمن السماء  ه نفس العذاب أن  ، الصحيحصحيحهو ليس بصحيح أي ما هو ب :الشيخ

  )) اأرسلنا عليهم حاصبً (( 
  الفوائد

نا فيما سبق وقد ذكرْ  )نارسلُ ( :هة لقولِ كَ ل على املالئِ سْ الر  قُ ها إطَال ن فوائدِ مِ ))  اولما جاءت رسلنا لوطً (( 
 امللك يُ  الدليل على أن ى رسوًال سم.  

ف ما رَ ف بشَ رُ شْ يَ  الشيءَ  فإن  ؛سبحانه وتعاىلإىل اهللا  ؟نهم إىل مَ يف هؤالء الرسل بإضافتِ رِ ها تشْ ن فوائدِ ومِ 
  .اف إليهضَ يُ 

 العوارض ف )) سيء بهم : ((لقوله ؛ة واألحزان والسرور والفرحهم املساءَ قُ هم من البشر يلحَ األنبياء كغريِ  ومنها أن
كم مثلُ  ما أنا بشرٌ إن  ( :ا نسي قالم لَ  عليه الصالة والسالم نيبال ذا قالالرساالت وهل  كمالَ البشرية ال تناِيف 

  .شوع ويعطَ وجيُ  رّ د وحيتَـ ا يربَ وهو أيضً  )ن وْ سَ نْ ى كما تأنسَ 
 ألنّ  ؛ن قومهعليه الصالة والسالم مِ  لوطة احرتاز ومنها شد م ذرعً  يءَ ا سِ ه إمن م وضاق ً؛ن قومها عليهم مِ ا خوف 

  . عز وجلن اهللان فتنة مِ سْ مجال وحُ  يوِ م جاءوا على صورة شباب ذَ وا أ ية حيث ذكرُ غرِ ألم جاءوا بصورة مُ 
على حال الرجل  لّ تستدِ  كأن ؟ن أين ناخذهح الظاهرة مِ ا االستدالل على األحوال باملالمِ ومن فوائد اآلية أيضً 

ن فيمكن وال حتزَ  فْ ال ختَ  :منه العالمات وهلذا قالوا ارأو م أل  ))ن وال تحزَ  فْ ال تخَ  (( :ه الظاهرة قوهلممبالحمِ 
 دَ هِ شَ  (( يوسفيف قصة  ؟ الوال  ،توالعمل بالقرائن ثابِ  ،ها وهي العمل بالقرائنبين عليذ منها فائدة تنْ أن نأخُ 

ر بُ ن دُ مِ  دّ ه قُ وإن كان قميصُ  * فصدقت وهو من الكاذبين لٍ بُ ن قُـ مِ  د ه قُ ن أهلها إن كان قميصُ د مِ شاهِ 
يف املرأتني يف غالمهما  ليمانسُ ا يف قصة وكذلك أيضً  ،قرينة ؟ قرينةة وال نَ هذه بيـ ))  فكذبت وهو من الصادقين
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 شُ يَ بالسكني لِ  سآيت بالسكني، أو َدَعا :عت املرأتان الصغرى والكربى وقال عليه الصالة والسالمازَ نَ ه تَـ ألن ه ق
يا  هلا: ا الصغرية فقالتوأم  وتقول: خل هذا يروح معه،ه الذئب ولدها قد أكلَ  ت ألن قَ ا الكبرية وافَـ صفني فأم نِ 

 ؛هللا هو هلاا نيب  مَ ه أدركها احلنان فعلِ ألن  ذه القرينة أن َيفا ذلك أيضً ك ،ن القرائنهذا مِ و م به هلا كَ ه للصغرى فح 
يا  :ه سأل عن ماله أين هو فقالواا أن م لَ  بن أخطب يّ يَ حُ ب هَ ة ذَ ص يف قِ  عليه الصالة والسالمالنيب هذه الشريعة 

مُ  :وقال الزبري بن العوامل إىل ع الرجُ فَ املال كثري والعهد قريب مث دَ  .. ينكر ه احلروب والسنونتْ أكلَ  احممد إ ه س
ان خراب بة مكَ رِ يدور حول هذه اخلَ أو وم حي حيي بن أخطبى انتظر أنا أرَ  بالعذاب قال: س بعذاب فلما أحَ 

 يعين كوننا نستدل  يدل املهم أن هذاوهلا أمثلة كثرية  ،ن العمل بالقرائنهذا مِ  ،فوجدوه فيهاه دفنه فال أدري لعل
  .ن العمل بالقرينةهو مِ  على حال املرء مبالحمه

ومنه ما  ))وال تحزن  فْ ال تخَ  (( :عنه اخلوف يف قوله يزولَ اخلائف لِ  ةُ ه ينبغي طمأنَ ا من فوائد اآلية أن ومنها أيضً 
 هذا أمْ  :الطبيب يقول للمريض يستعمل اآلن يف الطب فإن ح صدرهِر ه ألجل أن ينشْ نُ ئِ مْ طَ  ويُ ر سهل وهني.  

 سارصول القبل حُ  ه ينبغي إزالة املؤِذيومنها أن  )) وه بالبشارةبُ وا بنفي اخلوف واحلزن مث أعقَ ئفبد )) ا منجوكإن، 
ن النقص ه مِ د الشيء مما يشوبُ ر ة يعين جَ يَ لِ حْ ة قبل الت يَ لِ خْ الت  :ن الكلمات املشهورة عند أهل العلم يقولونوهلذا مِ 

  ).ال إله إال اهللا(النفي  ؟في وال اإلثباتهما األسبق الن نعم ومنه كلمة اإلخالص أي  ،بالتحلية مث بعد ذلك كمْله
به  ةٌ لَ صِ ت امرأته مُ  فإن  )) إال امرأته((  ؟ؤخذن أين يُ منه الصالح مِ  مُ زَ ال بالصاحل ال يلْ صَ االت  ن فوائد اآلية أن ومِ 

النيب صلى اهللا  نعم سبب للصالح وهلذا حث  ؟للصالح لكن هل االتصال بالصاحل سببٌ  ،ح تصلُ ومع ذلك مل
  .على اجلليس عليه وسلم

  [قطع] )) افأرسلنا عليهم حاصبً (( 
 إنه واملهم أن  النيب صلى اهللا عليه وسلمعن  صح  حّ وإن مل يصِ  ، كالمها فَال بَ هذه القرى وقلَ  لَ محََ  جربيل أن  نا فإن

  ،هذا خالف ظاهر اآليات ألن  ؛ال نقول به
  ...: الطالب
 ،ك والكذبفْ ت اإلعَ ة اليت هي صنَـ كَ ال املؤتفِ  ،قلوبةاملة كَ فَ ؤتَـ ة لو كان اسم املفعول مُ كَ فَ تَـ ما قال مؤْ  ..: الشيخ
املهم أن هذه  مشكلة هيما  ،فقد أهواهالنازل ن فوق إذا هوت مِ  هألن  أيًضا؛ ل على هذاال يدُ  )أهوى( :وقوله

 فليس فيها ظاهر القرآن حّ ي كالم وإن مل تصِ ت ما بقِ مسألة إذا صح.  
  .الباء للسببية فإن  ))بما كانوا يفسقون  (( :هاألسباب لقولِ  ومن فوائد اآلية الكرمية إثباتُ 

بما   (( :رض لقولهن الفساد يف األوهلذا جعل اهللا املعاصي مِ  والدمار للعقوبات الفسق سببٌ  ن فوائدها أن ومِ 
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  ))كانوا يفسقون 
  ؟نعلى طائفة من املبتدعة مَ  األسباب ردّ  يف إثباتِ 
  : األشاعرةالطالب
  : وغريهم؟الشيخ

  اجلربية :الطالب
  واجلربية :الشيخ

  ...: الطالب
يمام ما هو من  من ج – اهللا يعيذنا من ها اجليمات - اتمفيهم ثالث جي اجلهمية ألن  ميةاجلهْ هم  :الشيخ
  ؟عندهم الليات يمَ ش اجلِ و ن الشيطان الرجيم جيم ومِ كل 

  .مجته  وإرجاء وجيمُ  رٌ بْـ جَ  :الطالب
  م وجيُم جته  جٌرب وإرَجاءٌ                         : أظن ابن القيم يقول: الشيخ

إذا ك حىت إن سباب مؤثرة مؤثرة ما فيه أ ما فيه أسباب ،ما فيه شيءأنه  :هم يقولون اي نعم، ثالث جيمات
كالم ما هو   .هه ال بِ ت عندَ رَ انكسَ ما كسره احلجر ها احلجر ما كسرَ  :ت قالوارْ رميت باحلجر على الزجاجة وانكسَ 

ولكن هذا حصل عند  تؤثر ها ما فيه أسبابتْ ما أحرقَـ  وا: النارقولق ية يف النار وحترتَِ ع ورقَ نعم عندما تضَ  ،معقول
 ِ نقول يصلح كان ولو كان عندها   ،احرتقتتيب تقع يف النار عند الضوء  حطيتها ..ك عندهو لو  ،االنار ال

تصور  هيف رد  على كل حال هذا قول تصوره كافٍ  ،عند الزجاجة مث تنكسروحنطه جنيب احلجر  ناعلى هذا أن
 على العمل فإذا َرب إلنسان جمُ ا وراء ذلك وهو أن  وا إىل شيءٍ لُ ص وَ لكن هم يريدون أن يتَـ  هذا القول كاف يف رده

 ه اهللا تعاىل وهو عاصٍ بَ عذ  تعذيبَ  هللا فإن اه ليس حُ ه إي ج عَ اهللا تعاىل قد يُـ  ة ألن مب بدون سبب واألسباب عندهذ 
 يمإبراهت على ة صارَ قَ النار احملرِ  بدليل أن  ؟بنفسها أليس كذلك ا غري فاعلةٍ وحنن حنن نوافقهم على أ  ،غري فاعلة

  بعد؟ طيب فيه شيء تْ ق فأحرقَ رِ الذي جعلها حتُ  هو ا فاعلة بتقدير اهللا عز وجل اهللاُ : إلكننا نقولا ا وسالمً بردً 
  التفسير

َنًة ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن  (( :- ديداجلدرس البدأ ن- قال تعاىل  َها آيًَة بـَيـ اجلملة يف  ]35[العنكبوت:))َوَلَقد تـَرَْكَنا ِمنـْ
الرتك هنا مبعىن  ،نا منهايْ أي أبقَ  )تركنا منها( )،قد(مؤكدة بثالث مؤكدات وهي القسم والالم و )ركناولقد ت( :قوله

أبقينا  يعين )ةنَ بيـ  تركنا منها آيةً ( ،تيْ ت هذا يعين أبقَ تركْ أخذت هذا و  :ولر يف اللغة العربية تقاإلبقاء وهو ظاهِ 
 اخراِ  ارُ آثَ  ظاهرة هي" : قال املؤلف ،رة واضحةمبعىن ظاهِ  )نةبي و( ،ةمبعىن عالم) ةآيَ ( ،ةً نَ بيـ  آيةً  ضيةن هذه القمِ 
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ون على ب مير فكان العرَ  ))ون لُ وبالليل أفال تعقِ  * صبحينون عليهم مُ ر كم لتمَ وإن  ((نعم سورة الصافات  "
((  :قال ذاوهل ال يستبصرونهم لكنر ن آثار العذاب ما هو ظاهِ ن مِ وْ ريَ فَ  الشامين إىل اءِ ني وجَ بِ ى ذاهِ رْ هذه القُ 

  ؟)بينةـ(وال ب )تركناـ(ة بقَ ل متعَ  )لقوم(هذه " رون دبيت"  :قال املؤلف )) لقوم يعقلون
  : بينةالطالب
 )لقوم يعقلون( :وقوله ،اها للعاقلنيللعاقلني وجيوز املعىن تركنَ  ةً نعم جيوز الوجهان جيوز أن يكون املعىن بينَ  :الشيخ

 به اإلدراك وعقلٌ  رادُ يُ  عقلٌ  :ه ينقسم إىل قسمنيالعقل سبق لنا أن  العقل الذي يراد به اإلدراك هو  ،دشْ يراد به الر
د هو مناط املدح شْ وعقل الر  ، التمييز والعقلن شروط هذه العبادة مثًال مِ  :اط التكليف الذي يقول الفقهاءنَ مَ 

هذا لكن يف كالم أهل  ؟ األولد يف القرآن غالبا هذا وال وجَ والذي يُ  ،مّ ذَ ح عليه اإلنسان ويُ دَ يعين الذي ميُ  والذمّ 
شد وهو مناط املدح والذم ومعىن ذلك ن العقل الثاين الر ، أقول إدراكاإلاملعىن األول الذي هو  بالعقل العلم يراد

هذا هو الذي يراد هنا  ،هه إىل ما ينفعُ ر ا يضُ ن اإلدراك عم ه مِ ه ما معَ لُ التصرف حبيث يعقِ  نَ سَ حَ  أن يكون اإلنسانُ 
يتدبرون " وقول املؤلف  ،ك إىل ما ينفعكر ك عما يضُ زُ جِ ل الرشد الذي حيْ قْ املراد به عَ  )لقوم يعقلون(يف هذه اآلية 

ف النافع  ويعرِ ر أوال ب اإلنسان يتدَ فعلى العقل  قٌ ر هو سابِ التدب  فظ ألن ل ا لِ ا مطابقً هذا يف احلقيقة ليس تفسريً "
ال يعقلون ن ا موأم  يعين ))تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون  (( ،هر ع ما يضُ يتبع ما ينفعه ويدَ فَ ل لضار مث يعقِ وا

 مفإ  قْ ون املراد بالعَ لُ نعم يعقِ  ،اال ينتفعون باآليات وال يتعظون رّ ن العاقل إذا مَ شد ما هو معناها اللي َأل ل الر 
  ،بينة آيةً  ما تكون عنده ينتفع اما  لكنوهو غري جمنون رآها ا 

  ... :الطالب
  ،فليست بآية عتنفَ اآلية إذا مل  ن ألَ  ؛بذلك ون التصرف ويرشدوننُ سِ يعقلون يعين حيُ  ال، نعم ال :الشيخ

  ...بالنسبة .. : الطالب
نا نا سبق أن ذكرْ حن ؟هاعلمُ ه ن بلغَ ن شاهدها أو مَ يقول هل املراد مَ  ... ق يف تفسريبَ على ما س ِين هذا مبْ  :الشيخ

م بالقدَ  اهللا به هل هو سريٌ  رَ يف األرض الذي أمَ  رُ يْـ الس  ؟شو على هذا يف البقرة  ل يف تفسري كلمة يف القرآن ما يدُ 
  ؟بالقلب أو ما أو سريٌ 
  ... : ماالطالب
يشمل  ))بينة لقوم يعقلون تركنا منها آية  (( :فهنا نقول واضح؟ ما على انفراد وعلى اجتماع يعين :الشيخ

  ه تْ غَ ن مسع به وبلَ ها ومِ ن رآها وشاهدَ مَ 
مفعول  )أخاهم(على هذا يكون فين دْ ا إىل مَ نَ لْ سَ رْ وأَ  :يقول املؤلف )ا وإلى مدين أخاهم شعيبً  (( :مث قال تعاىل
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  ليش؟ ومل يقل أخوهم )أخاهم(وقال  )أرسلنا( :هفعل حمذوف تقديرُ لِ 
  ء اخلمسة.: اسم من األمساالطالب
 اأخاهم شعيبً (( طيب  ،هل األلفيةة ِأل ت أهل األجرومية أو الس إن كنا ِمن  ن األمساء اخلمسةه اسم مِ ألن  :الشيخ

عند بعض الناس  قيل:ة و خُ أُ  فهي للمؤمنني إًذا خوةً ر ليسوا إالكفا ألن  ؛اة هنا ليست يف الدين قطعً و خُ األُ  ))
ر فاملراد هم بشَ ا كل ا وهذا بشرً ارً هذا ليس ِمح  ان يف اإلنسانية ألن وَ الكافر واملؤمن أخَ  إن  :واة وقالي ة إنسانِ و خُ أُ 

معه يف اإلنسانية ما رأيكم يف  كٌ شرتَِ ك مُ لكافر ألن ي لِ هذا أخِ  إن  :نه جيوز أن تقول: اإلنسانية وقال إخوةباألُ 
نكر نا نُ العاطفة ال شك أن  ،بدون عاطفة بعقل هايد أن نبحثَ ر بدون عاطفة حنن نُ  يعين الل حَ املهم على كُ  ؟هذا

يعظ الناس ن املساجد نا مسعنا واحد يتكلم يف مسجد مِ أخي يف اإلنسانية ألن  :ة لكن لو قاللَ ن أول وهْ هذا مِ 
   ونفعل ونفعل ظ عليهمل غَ نا يف اإلنسانية ما ينبغي أن نُـ هؤالء إخوتُ  :ويقول

املؤمنون خري الربية والكاِفُرون َشر الربية وُهم ِإْخوة للقردة واخلنازير فكيف ن سورة البينة أوال مِ عليهم  دّ رَ يُـ  :الطالب
ا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء دَ كفْرنا بكم وبَ ((  يكونوا إخوة لنا؟ قوله تعاىل يف سورة املمَتِحَنة عن إبراهيم

ِإن َشر ويقول: ((  ا بيننا وبينهم العداوةدَ ر م وبَ فَ وة وهو قد كَ ُأخُ  كيف تكون))  هأبدا حتى تؤمنوا باهللا وحدَ 
  ))الصم البكم الذين ال يعقلون الدَواب ِعْنَد اللِه 

  )) الِذيَن َكَفُروا فـَُهْم َال يـُْؤِمُنونَ  :الشيخ
ا ....: قد يقولون ليس املراد األخوة املعروفة الطالب ا وإمن املساواة. ... ...البشريةاليت تتعلق بـ األخوة املراد  
السالم قال اهللا و  الصالة هعليفنقول هذا شعيب نرد عليهم على كل حال  ؟ةهَ ابَـ ة واملشَ قَ افَـ ق املوَ لَ طْ يعين مُ : الشيخ

إذ قال  * لينسِ رْ ة المُ كَ يْ اب األَ حَ ب أصْ ذ كَ   (( :وقال يف سورة الشعراء ))ا اهم شعيبً وإلى مدين أخَ  (( :هنا
 ،وهم يف النسبل مدين كان شعيب منهم وهو أخُ أهْ  ألن  :قال أهل العلموهم خُ ما قال أُ  ))ب يْ عَ لهم شُ 

إذ قال ل أخوهم نعم بل قال: (( ه اهللا إليهم وهلذا مل يقُ ل مدين أرسلَ وْ ة حَ يَ وأصحاب األيكة ليس منهم فهي قرْ 
وإلى ثمود أخاهم )) ((  اعاد أخاهم هودً  وإلى(( اإلنسانية يف مثل  هيولو كانت األخوة ))  لهم شعيب

 ه أخوهم مث إن ن ا يف أصحاب األيكة: إقال أيضً ة اإلنسانية لكان يُ و خُ وما أشبه ذلك لو كان املراد باألُ  )) اصالحً 
مع ااجل صليكون األ ا يف النسبا إم أ وجدناإذا تتبعناها  ةالبشري املوافقةطلق ة يف اللغة العربية ما هي مبو خُ األُ 

الكافر  أن  علومٌ ، ومى إليه اجلميعواحد يسعَ  اهدفً  اوإما أن يكون األصل اجلامع بينهم ،..وهذا  ابينهما نسبً 
وافق على هذا القول مهما  ال ن .. يف اهلدف رلآلخَ  امها موافقً ان يف اهلدف وال ميكن أن يكون أحدُ فَ واملسلم خمتلِ 

وافقة ويسهل ني ومُ ة ولِ ق ل له رِ ن هذه الكافر أخوه حيصُ إنسان يقول إ أي  إىل أن ي ه يف احلقيقة يؤد كان األمر ألنّ 
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ويتخوف الشْعر يهودي يقف إذا قيل نصراين و  ، كنا كما يعرف الكثري منكمض الكفارغْ ن بُـ ما يف النفوس مِ 
وهذا  ،ن شاء اهللا مَ وال أحد يتأثر إال  دبارِ املاء ال على القلب مرورَ  ر ت املسألة متُ ب لكن اآلن صارَ ي اإلنسان ويتهَ 

  ،عظيم نسأل اهللا السالمةال هله خطر 
  : إذا قال: هذا قريين؟الطالب
رين هذا الشيطان قرين لإلنسان وعلى كل حال القَ  ....فظ يدل على تحاشى كل له يأن بّ حِ واهللا أنا أُ  :الشيخ

يدل على  لفظٍ  عد عن كل ة فاألوىل البُ قَ افَـ ة واملرَ قَ املوافَـ بة و على املصاحَ  لّ دُ ه يف الوقت احلاضر تَ عدو لكنّ هو و 
  االتفاق مع هؤالء.

  .......  هو قرين يعين :الطالب
هذه وقعت وأحد حقيقًة ن ألال على كل حال حنن ذكرناها  ؟ ...قلنا أنتم إخوتنا آدمنعم إذا ردونا إىل  :الشيخ

 رَ يْـ م اإلخوان اللي نعرف منهم الغَ اإلخوان تكل ة يعين هو رجل طيب لكن م أخوة م يف هذه املسألة وقال إه تكل
  ؟ اسم للبلدهو اسم للقبيلة وال  )مدين(طيب  ))ا وإلى مدين أخاهم شعيبً  ((بشرية الخوة األا م أ وزعَ 

  وملا توجه تلقاء مدين ....: الطالب
  ؟وش اآلية ... ؟ال مدينقال قرى مدين أو يقما يُ  هوطيب  ؟للبلد طيب هل شعيب أخٌ  :الشيخ

  )) ب موسىذ وكُ  دينوأصحاب مَ  * وقوم إبراهيم وقوم لوط ...: الطالب
ق القرية وإرادة األهل ن باب إطَال هذا مِ  )أخاهم(ى يبقَ  ،اناملراد ا املكَ ظاهرة أن أي نعم هذه القرينة : الشيخ

 يمع أنه ما ه )) ولما توجه تلقاء مدينألخ (( اآلية اليت ذكرها اة األهل وكذلك يعين مثل إطالق القرية وإرادَ 
  تلقاء القوم ما هي صرحية ة اآلية تلقاء يعين اإلنسان يتوجه أيًضاصرحي

  .... :الطالب
وا اليوم أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اهللا وارجُ  ((شكال اإل يدخل يفا وإذا قلنا ذا أيضً : يف احتمال لشيخا

  ؟ معرب وال نادى مبِين مُ  )قوم(نداء و هذه )يا( )يا قوم( ))اآلخر 
  معرب: الطالب
  يف آخره ظاهرةٌ  ه كسرةٌ ة نصبِ على النداء وعالمَ  وبٌ منادى منصُ  ،طيب :الشيخ

  رة يف آخره: فتحة مقد الطالب
  رة على الياء احملذوفةفتحة مقد  :الشيخ

  ...: الطالب
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احملل حبركة  ن ظهورها اشتغالُ منع مِ اللتقاء الساكَنني وفة رة على ما قبل ياء املتكلم احملذفتحة مقد  : إًذاالشيخ
  نادى منصوب نعم بفتحةمُ  )قومِ ( يا غامن د اإلعرابأعِ  ،ةبَ املناسَ 

  على ما قبل الياء : مقدرة،الطالب
  على ما قبل الياء احملذوفة :الشيخ

  : احملذوفة للتخفيفالطالب
يا قوم اعبدوا اهللا وارجوا اليوم  (( :قال ،ركة املناسبة طيبن ظهورها اشتغال احملل حبع مِ منَ  ،للتخفيف :الشيخ
ل ل ذَ د أي مُ ب عَ طريق مُ  م:ل ومنه قوهلل ذَ ن الت العبادة مأخوذة مِ  ألن  ؛وا له بالطاعةلُ أي تذل  )اعبدوا اهللا( ))اآلخر 

ا إذا طالق أم عند اإلِ  .اب النهينَ تِ جْ األمر وا امتثالوالطاعة هي  ،التذلل هللا تعاىل بطاعته افالعبادة إذً  للسالكني
أي أخلصوا له  )اعبدوا اهللا(قال  ،ي يف النواهيت الطاعة يف األوامر واملعاصِ طاعة ومعصية صارَ  فقيل:رنت قُ 

ِإال َأنَا فَاْعُبُدوِن َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإال نُوِحي ِإلَْيِه َأنُه ال ِإَلَه  (( :ه لقوله تعاىلالعبادة وحدَ 
 )) وارجوا اليوم اآلخر((  ،العبادة هللا سبحانه وتعاىل ها إخالصصَال فاملراد هنا بالعبادة أي إخْ  ]25[األنبياء:))

يح هذا هو األصل الطمع يف صحِ  ؟الأَو وب ق على الطمع يف احملبُ طلَ اء يُ الرجَ  " وهو يوم القيامة اخشوه : "قال
يف اللغة العربية   ألن  ؛ن باب األضدادمِ  اويطلق الرجاء مبعىن اخلوف فهو إذً  ، والرجاءين التمَ  :لذا يقاوهل ناحملبوب

مة واحدة تصلح هلذا ها كلِ ا جتدُ لماء اللغة يف هذا كتبً ف عُ وأل  ،ى األضدادم سَ ه تُ د على املعىن وضِ  لّ كلمات تدُ 
 ها على أن املؤلف محلَ  ؟وب الرجاء مبعىن الطمع يف احملبُ وف وال اء مبعىن اخلجَ فهل هنا الر  ،هد ضِ لِ وهلذا للشيء و 
 ا الرجاء الذي هو الطمع يف احملبوب ألن  ون املرادُ ل أن يكُ مِ ام إنذار وحيتَ املقام مقَ  وذلك ألن  ؛املراد ا اخلوف

 فأما الذين شقوا ففي النار  * يدمنهم شقي وسعف (( :قال اهللا تعاىل ؟ الاليوم اآلخر فيه حمبوب وفيه مكروه وال
((  )) ا من وه خوفً ا ارجُ  مجيعً ْني يَـ نَـ ه على املعْ لَ مِ  جيوز أن حنَْ أَال  :لو قال لنا قائل )) ا الذين سعدوا ففي الجنةوأم

وهو القول الراجح عندي  م لنا أن وقد تقد  مَرْين لألون شامًال ح أن يكُ يصلُ  ؟ا يف الثواب ما يصلحالعقاب وطمعً 
 أنه  حبيثاِيف ن بينهما تنَ  إذا مل يكُ ل تناِيف  إذا مل حيصُ ْني قول لبعض العلماء هو جواز استعمال املشرتك يف معنيَـ 

  . واهللا أعلمْني ل يف معنيَـ مَ عْ تَـ سْ أن يُ  من ا املانعض فمَ ال يتناقَ  ما على وجهٍ اللفظ حمتمل هليكون 
وه رُ أن ينصُ  د الرجل ال بُ  مَ وْ قَـ  ر ألن ف ما هو ظاهِ ن التلط مِ  )) ومِ يا قَ ((  :ويف قوله ،به أُْرِسلَ ا مَ لِ بيان  وأتفسري 

  وا ما جاءويقبلُ 


